,
Číslo materiálu : 4 / 04
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Školská
RM 19. 4. 2017
13. 3. 2017 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Vít
Šnajdr, Mgr. Jindřich Kozák, PhDr. Nina Bilincová
Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Karel Ptáček, Petr Spálený,
Mgr. Lída Jůnová,
Ing. Zuzana Moravčíková
10. 4. 2017 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 13. 3. 2017
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) školní stravování
2) spádové obvody škol
1)
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková přivítala přítomné a dotázala se na reakci RM k požadavku
komise na kontrolu dokladů školního stravování. Odpověď byla citována ze zápisu RM 8. 3. 2017:
Usnesení č. 187/17 – zápis školské komise – pro 9, proti 0, zdržel se 0. Ing. Moravčíková
okomentovala – komise hlavně projednávala kvalitu stravování ve školních jídelnách. RM pověřuje
odd. interního auditu zajistit namátkovou kontrolu faktur ve ŠJ
Předsedkyně komise dále upozornila na jeden z obědů ve školní jídelně pro žáky ZŠ Žižkov – byla
podávána hrachová kaše v kombinaci se smaženými rybími prsty.
M.Nechojdomová informovala o prováděných kontrolách čerpání finančních prostředků
poskytovaných zřizovatelem na zajištění provozu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora.
Ve využití těchto prostředků nedochází k pochybení.
2)
Dále informovala o předkládání dvou obecně závazných vyhlášek o stanovení školských obvodů
spádových základních škol a spádových obvodů mateřských škol na jednání zastupitelstva města.
Komisi dále seznámila s výraznou změnou školského zákona – od 1. 9. 2020 budou do mateřských
škol přijímány děti od dvou let. Sdělila, že bude nezbytné řešit kapacitu MŠ ve městě. O změnách
školského zákona byla podrobně informována rada města a vedení města.
3)
V diskusi pan Mgr. Šnajdr upozornil na přehlašování dětí, které by měly přijít do první třídy ZŠ
Kamenná stezka, na adresy, které náleží do spádových obvodů jiných základních škol.
Dále zmínil složitost výzvy MAP – finanční prostředky určené k podpoře cílové skupiny rodiče dětí.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 10. 4. 2017 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora
Termíny následujících schůzek:
Pondělí 19. 6. 2017 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková
Datum: 31. 3. 2017

